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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

„Nasza szkoła”… 

powstała 20 lat temu, od 19 nosi imię 
Batalionu „Zośka”, ma Sztandar. Jest 
bardzo dobrze wyposażona, schludna, 
zadbana. Ma dbających, zaangażowa-
nych  pracowników. Ma też to, co naj-
ważniejsze – uczniów, którzy  rokrocznie 
przystępują do rekrutacji i bardzo chcą 
dostać się do szkoły. Z dumą można po-
wiedzieć, że spod swoich skrzydeł wypu-
ściła w świat całe rzesze absolwentów.  

Wielu  wraca do szkoły, niektó-
rzy jako nauczyciele, inni na praktyki 
pedagogiczne, jeszcze inni prowadzić 
badania do prac licencjackich i magister-
skich. Jeszcze inni po prostu spotkać się, 
powspominać, porozmawiać, pochwalić 
lub prosić o pomoc. To bardzo cenne, bo 
świadczy o zżyciu się z tym miejscem,  
z ludźmi. To znaczy, że dla wielu miej-
sce to jest ważne.  

Dlaczego tak jest? Bo czas nauki 
w liceum to najpiękniejsze lata spędzone 
w szkolnych murach. To czas dorastania, 
pierwsze miłości, przyjaźnie na całe ży-
cie, szalone pomysły, ostatki beztroski. 
Każdy zostawił tu trochę siebie. I to od 

nas wszystkich zależy, czy szkoła, w któ-
rej się uczymy jest nasza.  

Myślę, że nikt nie oczekuje, że 
ktoś nam urządzi idealną szkołę, to błęd-
ne założenie. To zupełnie tak, jakbyśmy 
oczekiwali, że ktoś nam urządzi świat, 
nasze życie. A o tym chyba nikt z nas nie 
marzy? 

W naszym liceum pracują ludzie 
z pasją, uczniowie chcą się tu uczyć, 
chcą tu być. Mamy nowoczesną, wspa-
niale wyposażoną szkołę. Nasza szkoła 
rokrocznie pięknieje dzięki ogromnym 
remontom. Mamy ciekawe zajęcia, wiele 
osiągnięć. Mamy uczniów, którym się 
chce chcieć. Otwieramy, pomimo niżu 
demograficznego, więcej i liczniejsze 
klasy. 

Garbińskiego 1 to dobry adres. 
Są tu  mądrzy, ambitni, mający wspaniałe 
plany młodzi ludzie, którzy w swoim 
życiu chcą  wiele zrealizować i osiągnąć.        

Życzę wszystkim samych wspa-
niałości, zadowolenia i spełnienia ma-
rzeń, nawet ściętej głowy. 

 

Barbara Ćwik     

 

Życzymy naszej szkole kolejnych 
jubileuszy, 

Niech trwa jak opoka, niech nic 
jej nie ruszy, 

Niech tradycja będzie jej wielką 
siłą, 

A nauka w „Zośce” zaszczytem  
i przygodą miłą! 
 

Zespół redakcyjny  
„Świat według Zośki”  
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Z życia szkoły 

 W naszej szkole co roku organizowane są różne imprezy, bądź uczestniczymy  
w ciekawych wydarzeniach : 

- spotkania opłatkowe z powstańcami 

- uroczystości pod pomnikiem „Polegli Niepokonani” – święto szkoły, ślubowanie  
  klas I 

- udział w uroczystościach rocznicowych powstania warszawskiego w czasie wakacji  

  i przez cały rok szkolny 

- wolontariat w Muzeum Powstania Warszawskiego 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

- Tydzień Teatralny  
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- wyjazdy na Międzynarodowe Spotkania Młodzieży we Flossenburgu 

- przeprowadzanie akcji: „Góra grosza”, Świąteczna paczka, Honorowe krwiodawstwo 

 

 

- międzyszkolny konkurs interdyscyplinarny „Cztery żywioły” pod patronatem Mu-
zeum Ziemi w Warszawie 

- Warszawski konkurs retoryczny pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny 
Gronkiewicz – Waltz 

- międzyszkolny turniej o Puchar Dyrektora LXXXVI LO 

- udział w projektach Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC 

- udział w licznych konkursach artystycznych 

- udział w projekcie „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” – Wydział Fi-
zyki Uniwersytet Warszawski 

- udział w wykładach w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

 

2012 

Nasza szkoła otrzymała honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła  
z pomysłem” za wszechstronny  rozwój artystyczny uczniów. 
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Osiągnęliśmy dojrzałość! 

 

         Jak te lata lecą… Niedawno, jeszcze jakby wczoraj, obchodziliśmy okrą-
głą rocznicę 10-lecia powstania „Zośki”, a tu już 20- tka. Do rodziny zośkowej 
należy coraz więcej absolwentów, kolejne roczniki opuszczają mury szkoły. 
Śledzimy ich dokonania i cieszymy się, kiedy osiągają sukcesy i martwimy, gdy 
im coś nie wychodzi. Przecież już na zawsze pozostaną nam bliscy. Kiedy ostat-
nio spotkałam się z absolwentami pierwszego rocznika, też nie mogli uwierzyć, 
że minęło dwadzieścia lat od chwili, gdy spotkaliśmy się na Garbińskiego. A że 
czas mija, widać po ich dzieciach, które już chodzą lub zaraz pójdą do szkoły.  
Z sentymentem wspominamy tworzenie naszego Liceum. Wszystko było pierw-
sze: statut i regulaminy, „zielona”, a właściwie „biała” szkoła w Ryni, otrzęsiny, 
poszukiwanie patrona. Pierwsze wspólne duże i małe uroczystości, wspólne wy-
jazdy i zabawy. Pierwsze wykroczenia (oj, niektórzy chyba do dziś je pamięta-
ją!) i pierwsze sukcesy.                                                                                                  
Co ja wspominam najżywiej? Możliwość spotkania naprawdę fantastycznych 
ludzi, którzy razem budowali tradycję „Zośki”. A przychodziły do nas różne 
indywidualności, czasem oryginały, zwłaszcza po otwarciu klas artystycznych. 
To byli ludzie, którzy godzinami po lekcjach zamiast iść na imprezę, pracowali 
na próbach w sali teatralnej. To była ich sala, bo tworzyli ją wspólnie od pod-
staw. Oni wiedzą najlepiej, ile potu wylewali na zajęciach tanecznych u Marcina 
Skrzecza, jak zdobywali nowe spojrzenie na teatr u Igora Gorzkowskiego, ile 
musieli znieść od mocno zestresowanej przed kolejną premierą piszącej te sło-
wa, ile czasu spędzali w pracowni pod okiem pana Wojtka Soboty, by przygoto-
wać scenografie i rekwizyty. A te emocje przed każda premierą! Niepokój i tre-
ma w czasie Tygodnia Teatralnego i przeglądu „Mały Azyl”. I ciekawe, że oce-
niając siebie nawzajem czasem krytycznie w czasie żywiołowych dyskusji po 
spektaklach, jednocześnie kibicowali sobie, życzyli dobrze innym grupom. Wie-
le nauczyli się, nie tylko o teatrze, ale o sobie, o współpracy z innymi, o radości 
tworzenia. I wiele nas nauczyli. Bo w szkole uczymy się nawzajem, choć nie 
zawsze nasi wychowankowie o tym wiedzą.                                                                                         
Ale w naszym liceum powstały również inne klasy. Ci, których oderwać nie 
można od komputera, zasilili klasy matematyczno-informatyczne. Byliśmy rów-
nież jedną z niewielu szkół, w których istniała klasa klasyczna i klasa z języ-
kiem słowackim, co zaowocowało współpracą ze szkołą w Bratysławie.                                                              
Tyle wydarzeń przebiega przed oczyma, że trudno o wszystkich napisać. Nie 
można jednak nie wspomnieć ludzi, którzy współtworzyli tę szkołę: nauczycieli, 

„Zośka”  

to był dla 

mnie dar od 

losu” 

WSPOMNIENIA NAUCZYCIELI I ABSOLWENTÓW 
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zawsze nasi wychowankowie o tym wiedzą.                                                                                                    

kiem słowackim, co zaowocowało współpracą ze szkołą w Bratysławie.                                                                                     

pracowników administracji i fantastycznych rodziców, dzięki którym robiliśmy remonty i bale kar-
nawałowe wzbogacające kasę szkoły. Można było zawsze na nich liczyć.                                                               
A jak nie wspomnieć wielkiego przyjaciela naszej szkoły – Pana Stanisława Sieradzkiego „Śwista”. 
Odszedł już, by na tamtym świecie opowiadać wzruszająco, ale z nieodłącznym humorem, o dziew-
czynach i chłopakach z „Zośki”, który nam patronuje. Jak rzadko kto, potrafił skupić na swoich 
opowieściach uwagę młodych, dla których Powstanie Warszawskie to dzisiaj już prawie Grunwald. 
Pamiętajcie o Nim i zapalcie czasem świeczkę na Cmentarzu Wojskowym. On o nas nie zapominał 
do ostatnich chwil. Wspominam również Panią Isię – Jadwigę Podrygałło, która równie często przy-
chodziła na spotkania do naszego Liceum. Zawsze uśmiechnięta, potrafiła przybliżyć nam walkę 
kobiet w powstaniu. A chętnie nas odwiedzała, bo czerpała radość ze spotkań z młodymi ludźmi.    
Trudno wymienić tu wszystkich przyjaciół szkoły, bo mieliśmy ich w naszej historii wielu.    
Wszystkich ich, tak jak wszystkich swoich absolwentów, zachowuję we wdzięcznej pamięci. Lata  
z Wami spędzone, to były najpiękniejsze chwile w moim życiu. A siedzieliśmy przecież w szkole 
wiele godzin, jak mówią - świątek i piątek, od rana do późnych godzin wieczornych, sprawiając nie-
mały kłopot naszym przemiłym Paniom woźnym, które czasem nie mogły posprzątać szkoły, bo 
stale się tutaj ktoś kręcił. Ludzie spoza „Zośki” dziwili się nieraz, że młodych ludzi nie można wy-
gonić ze szkoły. To był naprawdę ewenement. Nie musieli, ale chcieli!                                                                                                                                         
Mam nadzieję, że wspomnienia tych chwil spędzonych wspólnie w „Zośce” będą im zawsze towa-
rzyszyły. A może, jak to bywa w starych szkołach, przyślą tu kiedyś własne dzieci i stworzą szkołę 
pokoleń. Życzyłabym swojemu Liceum takich pięknych tradycji. Bo czasem upadają najmocniejsze 
gmachy, ale więź międzyludzka zrodzona we wspólnej pracy i nauce  spaja mocno.                                                  
Mam nadzieję, że następne roczniki będą rozwijać naszą szkołę, dalej budować jej tradycję, że też 
nie będą chciały zaraz po lekcjach biec za swoimi pozaszkolnymi sprawami, ale wspólnie będą two-
rzyć to co najpiękniejsze – siebie. 

 

Nasza Zośko! STO LAT! 

                                                          Małgorzata Wysieńska 

Długo zabierałam się do napisania kilku zdań. Tak wiele się przez ten czas zdarzyło. Nie 
wiadomo o czym napisać, jak zacząć. Spróbuję ... 

20 lat - jak to szybko minęło. Dopiero co wypoczywałam nad polskim morzem w Jastar-
ni, niczego nieświadoma, po zakończeniu roku szkolnego i pożegnaniu swojej klasy 8a,  
z którą rozumieliśmy się w pół słowa i spojrzenia. Teraz znów, od początku dostanę 
czwartą klasę. Zastanawiałam się - jacy będą? A tu niespodzianka. Pani dyrektor Małgo-
rzata Wysieńska podjęła odważną decyzję i w dwa tygodnie zorganizowała, z innymi 
pracownikami szkoły, nowe liceum. Czy się uda? Czy damy radę? Takie pytania nam 
towarzyszyły od początku. Zostałam wychowawczynią i nauczycielką geografii nie ma-
łych dzieci z czwartej klasy, ale klasy 1a licealnej, o profilu ogólnym (wtedy jeszcze nie 
było zróżnicowania profili). Razem z nimi „dorastałam” i uczyłam się, jak postępować  

Wspomnienia 

XX- lecie 

"Zośki"  
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i pomagać starszej młodzieży w szkolnych i osobistych trudnościach. Parę lat później, gdy na rok objęłam wycho-
wawstwo klasy maturalnej, klasycznej 3c było już łatwiej. Obie klasy ciepło wspominam, chociaż podobieństw 
między nimi trudno byłoby się doszukać. Obie były wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. 

20 lat to 20 początków i końców roku szkolnego. Pamiętam, jaką miałam tremę, kiedy po raz pierwszy jako wice-
dyrektor szkoły wydawałam komendy na tych uroczystościach. Miałam dużo obaw, czy sobie poradzę i chyba  
w tamtym czasie pani dyrektor Małgorzata Wysieńska wierzyła we mnie bardziej niż ja sama. Tym bardziej, że 
obejmowałam stanowisko po pani Krystynie Rowińskiej, nauczycielce języka rosyjskiego, która swoją funkcję 
pełniła perfekcyjnie. 

20 lat to 19 Świąt Szkoły. Od kilkunastu lat obchody odbywają się przy pomniku Polegli Niepokonani na Cmenta-
rzu Powstańców w Warszawie, gdzie gromadzimy się wszyscy: młodzież, pracownicy szkoły i najważniejsi nasi 
goście - uczestnicy Powstania Warszawskiego. Zawsze są to niezapomniane i wzruszające lekcje historii.  

20 lat to 16 studniówek, każda inna, ale zawsze w szkole. Zawsze z ciekawą scenografią wymyśloną i wykonaną 
przez młodzież. Pamiętam, jak podczas pierwszej studniówki (temat "Warszawa nocą"), żeby zdążyć wszyscy 
późnym wieczorem, a właściwie nocą wycinaliśmy srebrne gwiazdki, które miały znaleźć się na granatowym fir-
mamencie. A rozmowom na różne tematy, nie tylko szkolne, nie było końca. Dobrze się rozmawiało, czas szybko 
leciał, a gwiazdek przybywało. I sama studniówka. Poloneza nie można zacząć, bo jeszcze nie wszyscy z mojej 
klasy przybyli. Wreszcie wjeżdża w wąską, krótką ulicę Garbińskiego wielka biała limuzyna. Jesteśmy w komple-
cie, klasa 4a zadała szyku!  

Kiedy moja druga klasa wychowawcza 3c (wtedy już liceum było 3 letnie) miała studniówkę, dekoracja wykonana 
była z płyt analogowych, a zaproszenia też były na płycie. To do tej pory chyba najbardziej oryginalne zaprosze-
nie studniówkowe w historii szkoły. 

To 16 polonezów, każdy inny, każdy po wielu próbach pięknie zatańczony. 

20 lat to 20 Tygodni Teatralnych w Teatrze 13-Rzędów, z ciekawymi spektaklami i wiele innych imprez artystycz-
nych, które by długo wyliczać. Niejeden talent aktorski, filmowy, muzyczny czy taneczny dojrzewał w murach 
naszej szkoły.  

Wreszcie 20 lat to dość duża część mojej kariery pedagogicznej. Wiele klas, wielu uczniów, wiele lekcji geografii, 
wycieczek do wielu pięknych, a często nieznanych zakątków Polski i nie tylko. Nigdy nie żałowałam, że nie zosta-
łam księgową :) (kończyłam liceum ekonomiczne). Studia geograficzne na Uniwersytecie Warszawskim i praktyki 
nauczycielskie zadecydowały o tym, że zostałam nauczycielką. Każda lekcja, która spotyka się z zainteresowa-
niem uczniów, ich sukcesy maturalne upewniają mnie, że podjęłam słuszną decyzję. Lubię nauczać i sama wciąż 
się uczę, jak każdy nauczyciel. 

20 lat, to też 13 edycji szkolnego konkursu geograficznego, najstarszego konkursu przedmiotowego w naszej 
szkole, którego jestem autorką, a który spotyka się co roku z dużym zainteresowaniem uczniów. Niektórzy z nich 
na maturze wybierają geografię. Dobre i bardzo dobre wyniki pozwalają im studiować na kierunkach przyrodni-
czych i nie tylko. A po studiach niektórzy wracają do nas, tak jak Ania Szymczak, kiedyś moja uczennica, a dziś 
koleżanka z pracy, również nauczycielka geografii z sukcesami.  

Cieszę się ogromnie i jestem dumna ze wszystkich sukcesów naszych uczniów i absolwentów, bo ich sukces to 
nasz sukces i sukces szkoły, a to najważniejsze.  

Jako wicedyrektor staram się sprawnie organizować pracę szkoły. Wiem, że grono wszystkich pracowników szko-
ły stanowią ludzie lubiący młodzież, rozumiejący ją i starający się pomagać w różnych trudnych sytuacjach. Wszy-
scy pod kierownictwem obecnej pani dyrektor Barbary Ćwik pracujemy tak, by kolejne roczniki uczniów mogły  
z dumą kiedyś powiedzieć: „Skończyłem dobre liceum. Mam wspaniałe wspomnienia z „Zośki”. 

Ewa Smak 

wicedyrektor szkoły 

nauczycielka geografii 
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Moja szkoła 

 

Tutaj spędziłam 20 lat, 

Muszę przyznać, że to czasu szmat, 

W jednym miejscu przepracować 

 I niczego nie żałować! 

Tu prawie wszystko jest mi znane,  

Przez te lata różne zadania były wykonane, 

Bo tu nie można w miejscu stać, 

Tu trzeba wszystko z siebie dać! 

Bo tu nie z papierkami pracujemy 

Lecz młodych ludzi kształtujemy. 

To tutaj każdy z nas, 

Kto przebywał w szkole choć krótki czas, 

A przez lat 20 liczba tych osób jest rzeszą całą, 

To każdy zostawił cząstkę siebie dużą bądź małą. 

W każdej takiej cząstce jest ambicja, 

Z tej ambicji zrodziła się tradycja, 

Bo taką szkołą, z tradycją, „Zośka” się stawała, 

Od czasu gdy imię tego batalionu przybrała. 

Myślę, że to bardzo dobrze, Wy też to wiecie, 

Że w tym rozpędzonym strasznie świecie, 

Choć na chwilę zwalniamy 

I nad mogiłami powstańców głowy pochylamy. 

Chciałoby się, abyśmy wszyscy pamiętali, 

Że właśnie nasza pamięć od zapomnienia ich ocali. 

Życzę Ci „Zośko” następnych lat wspaniałych 

I wielu, wielu uczniów doskonałych !!! 

 

 
Urszula Karolewska 
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 15-20-35  
Dla mojej rodziny  i dla mnie rok 1998 w pewnym sensie był przełomowy.  Podjąłem życiową decyzję pożegnania 
z mundurem po ponad 20 latach służby. A że w życiu zawsze miałem szczęście, córka moja Karolina w czerwcu 
tegoż roku zapytała, czy nie chciałbym uczyć w szkole, do której uczęszczała, czyli LXXXVI Liceum Ogólnokształcą-
cego. Szkoła w tym czasie poszukiwała nauczyciela historii i WOS. Zgłosiłem się na rozmowę, którą przeprowadzi-
ła ze mną Pani wicedyrektor Ewa Smak. Po paru dniach otrzymałem pozytywną informację zwrotną, co niewątpli-
wie ucieszyło moja skromną osobę. W tym czasie syn mój Adam kończył szkołę podstawową i stanął przed dyle-
matem, co dalej? W pierwotnej wersji miał składać dokumenty do technikum, jednak w ostatniej chwili zmienił 
zdanie i w ten sposób trafiliśmy do I B. On jako uczeń,  ja jako wychowawca i nauczyciel tej klasy.  

Była to moja pierwsza klasa, z którą miałem pracować przez cztery lata. Zdawałem sobie sprawę z tego, że prze-
stawienie metod nauczania z wyższej uczelni na grunt szkoły średniej nie będzie łatwe.  

Tutaj trzeba było pracować zupełnie innymi metodami, które zainteresują uczniów, a przede wszystkim, wyzwolą 
w nich chęć aktywnego uczestniczenia w lekcjach.  

Muszę przyznać, że początkowo nie mogłem się przestawić. Ale od czego są nauczyciele mądrzejsi, z dużym do-
świadczeniem zawodowym? Uczyłem się od p. Małgorzaty Wysieńskiej, p. Ewy Smak, p. Elżbiety Wołynki, p. Tere-
sy Wieteski, p. Elżbiety Sykłowskiej, p. Wojciecha Soboty i wielu, wielu innych nie wymienionych.  

Podobnie wyglądała sprawa wychowawstwa. Przyzwyczajony do munduru i pewnych nawyków, przynajmniej  
w pierwszych dwóch latach byłem bardziej dowódcą niż wychowawcą, później się to zmieniło. Duża w tym zasłu-
ga mojej wspaniałej żony, która od pierwszej mojej klasy bardzo mi pomagała, matkując uczniom (tak jest do dnia 
dzisiejszego, niezależnie od klasy), niejednokrotnie „ratując skórę” wszystkim tym, którzy mieli lub mają problemy 
z nauką czy „skomplikowaną drogę” dotarcia do szkoły.  

W 2000 roku stanąłem na krawędzi życia i śmierci. Ciężka choroba, operacja, miesięczny pobyt w szpitalu wyłą-
czyły mnie z aktywności szkolnej. W dniu wyjścia ze szpitala, dokładnie pamiętam ten dzień (14 października), 
cała moja klasa, wtedy już III B, zjawiła się w szpitalu. Zrobili mi wielką  niespodziankę, a ja pomyślałem – warto 
było zmienić profesję. Po trzech miesiącach na własną prośbę wróciłem do pracy. PRZECIEŻ NIE MOGŁEM ICH 
ZOSTAWIĆ!!!  

Dziękuję Dorocie Królickiej, szefowej męskiej klasy, uczennicom klas III E i IV D, które odwiedzały mnie w szpitalu.  

W 2003 roku otrzymałem wspaniałe wyróżnienie. Przechowuję je jak relikwię. Jest to medal „NAJLEPSZY NAUCZY-
CIEL” nadany przez Kapitułę Uczniowską. Pomysłodawcą tego projektu był p. Roman Górski, kierujący w tamtym 
czasie samorządem uczniowskim. Należy tylko żałować, że pomysł ten został zarzucony, bo wydaje się, że warto 
byłoby wrócić do tego projektu.  

W tym samym roku pracowałem z „trudną” klasą humanistyczną IV A. Problem polegał na tym, że szybko musia-
łem się przestawić z klasy męskiej o profilu matematyczno-informatycznym na klasę artystyczno-humanistyczną, 
w dodatku liczącą 27 „Gwiazd” i 2 „Chłopów”. Przez cztery miesiące wykazując dużo „taktu” i cierpliwości poskła-
dałem prawie wszystkie „klocki” i w maju dobrze zdaliśmy maturę. Serdecznie dziękuję za współpracę Joannie 
Augustynowicz i Karolinie Uliasz oraz wszystkim rodzicom uczniów tej klasy.  

Lata 2003-2006 to dla mnie osobiście najlepsze lata w szkole. Pojawił się zespół uczniów, który zapamiętam na 

długo. Już w czasie rozmów kwalifikacyjnych wspólnie z p. Anią Puziewicz stwierdziliśmy, że pojawił się zespół 

młodych ludzi wszechstronnie uzdolnionych, ciekawych świata, a co najważniejsze - świadomych swoich celów 

(średnia ocen w klasie III – 4,25). Do tej dobrze grającej „orkiestry” dołączyli rodzice doskonale współpracujący ze 

szkołą. To właśnie wtedy moi Drodzy rozpocząłem coroczne spotkania wigilijne z całymi rodzinami. Pamiętam 

doskonale nasze majówki, kulig, wyjazd na Łotwę, wycieczki szkolne i akcje pod kryptonimem „Ptyś”. Nasze ok. 

70 metrowe mieszkanie stawało się rozciągliwe jak guma i z radością przyjmowało 34 uczniów. Wspólne relacje 

opierały się na dużym wzajemnym szacunku i partnerstwie. W imieniu Pani P.  i moim dziękuję Wam  za te wspa-

niałe lata i nieprawdą jest, że istnieje różnica pokoleń. Po Waszym odejściu ze szkoły pojawiła się pustka. Szkoda,  
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Wspomnienia 

Z pamięcią jest tak, że upływ czasu rozmazuje i strzępi wspomnienia, pozostawiając wyłącznie pojedyncze chwi-

le, uczucia, myśli, urywki rzeczywistości. Kiedy wspominam czasy liceum, pamiętam twarze, niewyraźne sytuacje, frag-

menty rozmów, uśmiechy, spojrzenia, niedopowiedzenia. Zacierają się dni, miesiące, lata. Okres liceum staje się nagle 

poszarpanym kolażem wydarzeń, artystyczną kompozycją czasu i przestrzeni, a nie chronologicznie uporządkowanymi 

faktami. 

LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” wspominam milej niż poprzednie szkoły i najchętniej tam właśnie wracam. Pa-

miętam poniedziałki wyłącznie z zajęciami warsztatowymi, które sprawiły, że niedziela wieczór nie oznaczała już więcej 

końca świata. Pamiętam chemię wykładaną przez panią od muzyki i fizykę nauczaną przez panią od religii. Pamiętam 

grono ludzi artystycznie zakręconych, zarówno nauczycieli jak i uczniów. Pamiętam próby do spektakli po lekcjach  

i w weekendy. Pamiętam ogólną chęć, by robić coś więcej. Coś bardziej. 

Tak, po trzech latach liceum zostało mi wiele słodkich wspomnień, trochę gorzkich i kilka kwaśnych. Z uśmie-

chem myślę o ostatnich dniach czerwca, gdy ani nauczycielom, ani uczniom nie chciało się już nic robić. Chętnie wra-
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że ten czas tak szybko biegnie, choć na szczęście dalej pozostajemy w kontakcie.  

Następna moja klasa o profilu „europeistyka” był zespołem mało wymagającym pod względem dydaktycznym 
od siebie, lecz szalenie sympatycznym, rozrywkowym, potrafiącym w ostatniej chwili zmobilizować się na tyle, 
by najlepiej z klas trzecich w 2009 zdać maturę. Dziękuję przede wszystkim Natalii Jurczyńskiej, szefowej klasy  
i Justynie Szarkowskiej, które były ostojami tej klasy.  

Obecnie pracuję z klasą III A (artystyczną), która ma olbrzymie możliwości intelektualne. Jest dobrze zorganizo-
waną grupą z dużą wyobraźnią. Sprawiliście mi ogromną radość przygotowując dużym wysiłkiem i z zaangażo-
waniem studniówkową Nibylandię. Bardzo wysoko cenię sobie współpracę z p. Moniką Hernik i Piotrem Procy-
kiem, społecznikami „z krwi i kości”. Mam nadzieję, że w maju dobrze zdamy maturę i dołączycie do zacnego 
grona absolwentów naszego Liceum. Wybaczcie mi jednak, że nie mam jeszcze perspektywy czasowej, aby w tej 
chwili pokusić się o głębszą analizę.  

Jest  jeszcze jedna osoba, która poprzez swoje zdolne „złote” ręce na zawsze będzie gościć w sercach moim  
i mojej rodziny. Jest to Magda Pelc, absolwenta rocznika 2012 i uczennica klasy III E.  

Dzięki niesamowitemu talentowi sprawiła nam ogromną radość, uwieczniając na obrazie naszego wiernego 
przyjaciela, członka rodziny, wilczura Portera, który dzięki Magdzie podróżuje z nami wszędzie jak dawniej. 

Reasumując mam dużą satysfakcję z tego, że pracuję w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym. Spotkałem tu wielu 
życzliwych, mądrych i zaangażowanych ludzi. Mówię to o wszystkich tych, którym zależy na rozwoju intelektual-
nym uczniów, rozszerzaniu ich horyzontów i kształtowaniu podejścia do drugiego człowieka.  

Mam również satysfakcję i z tego, że moja córka Karolina (absolwentka rocznika 2000) obecnie pracuje na do-
brym stanowisku w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”, a syn Adam (absolwent rocznika 2002) 
jest zatrudniony w PGNiG jako informatyk i oboje bardzo dobrze radzą sobie w życiu.  

P.S.  

15 – dlatego, że w roku 2013 mija 15 lat mojej pracy w Liceum. 

20 – dlatego, że w roku 2013 mija 20 rocznica utworzenia Liceum. 

35 – dlatego, że w roku ubiegłym minęło 35 lat pracy zawodowej. 

          Piotr Piątek 
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cam pamięcią do nauczyciela historii i nauki savoir-vivre’u. Ze strachem wspominam klasówki z geografii, z rozbawieniem 

rady i dygresje biologa, a z pewnym żalem myślę o latach, które trwały tak długo, a w efekcie minęły w mgnieniu oka. 

Matura, studniówka, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, spektakle teatralne i taneczne, wyjazd integracyj-

ny, wyjścia do teatru i na basen, a przede wszystkim szara codzienność – poniedziałek, piątek, od rana do popołudnia. 

Lekcje. Przerwy. Stałe grono osób w klasie. Powtarzalność dnia powszedniego. Dzwonki oznaczające koniec i początek. 

Pamiętam dzień, gdy do sali polonistycznej wpadła pszczoła i długo obijała się o szybę, walcząc o wolność. Tę sa-

mą salę malowaliśmy kilkanaście miesięcy wcześniej. Tam też recytowaliśmy monolog Hamleta, pisaliśmy rozprawki  

i sprawdziany, ćwiczyliśmy prezentacje na maturę ustną z polskiego. 

Pamiętam żarty, idiotyczne wygłupy, o których teraz myślę z zażenowaniem. Pamiętam docinki, kąśliwe uwagi, ale 

i chwile przyjemne, chwile warte zachowania w pamięci na zawsze. Początki i końce przyjaźni, miłości, momenty zwąt-

pienia, braku wiary we własne możliwości, ale i przebłyski tryumfu, szczęścia, uśmiechu losu. Pamiętam radość i łzy, jako 

że w szkole jest miejsce na jedno i drugie, ale w końcowym rozrachunku ważne jest tylko to, czego było więcej. 

Liceum jest szkołą życia. Uczy wiedzy o świecie i społeczeństwie, ale także uczy samego życia. Stanowi ostatni 

krok przed dorosłością, poszerza ludziom horyzonty. Uświadamia zależność akcja – reakcja, iż każdy wybór ciągnie za 

sobą konsekwencje. Pokazuje jak wielkie młodość ma możliwości oraz jakie pułapki i ograniczenia czekają na każdym 

kroku. W tej szkole życia uczą się nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. W opisie tej relacji niektórzy mogliby użyć militar-

nej terminologii, ale ja uważam, że każdy jest inny, a wiedza o człowieku jest w rzeczywistości studnią bez dna. Można  

z niej czerpać latami, a i tak całej wiedzy nie nabyć. Możemy się tylko uczyć od siebie nawzajem i wierzyć, że zmierzamy 

we właściwym kierunku. 

Gaja Kołodziej, absolwentka naszej szkoły 

Moje wspomnienia…. 

 

Doskonale pamiętam swoje pierwsze zetknięcie z liceum, to był Dzień Otwarty. Z racji, że nie mogłam 
być na nim od samego początku wpadłam dosłownie jak torpeda na 20 minut na sam koniec, aby obejrzeć 
jego wnętrze i zapoznać się z ofertą klas, która obowiązywała dla mojego rocznika. Z powodu późnej pory 
było już mało nauczycieli jednak udało mi się zamienić parę słów z Panią, która nauczała fizyki – Małgorzatą 
Kowalską, jak się okazało później również moją nauczycielką. Kolejne spotkanie to było oczywiście składanie 
dokumentów do mojej przyszłej klasy – profil matematyczno-fizyczny, ponieważ od podstawówki szłam  
w tym kierunku, a później we wrześniu rozpoczęcie roku szkolnego. Wtedy, po raz pierwszy dowiedziałam 
się z kim będę chodziła do klasy, kim będą moi rówieśnicy z innych klas oraz najważniejsze, którzy nauczycie-
le będą kształcić i poszerzać moją wiedzę z przedmiotów. Pierwsze dni w szkole jeszcze przed wyjazdem inte-
gracyjnym wspominam najmilej, ponieważ wtedy wszyscy trzymaliśmy się razem z racji, że mało się znali-
śmy, nie wiedzieliśmy co nas czeka dalej. Dopiero kiedy przyszedł, co roku organizowany, wyjazd integracyj-
ny do Sielpi, nasza klasa podzieliła się na mniejsze grupy i bardziej zapoznała. Ja, niestety, od podstawówki 
lubiłam być z boku, dlatego też, od samego początku nie wtapiałam się w te grupy, byłam raczej z obok, ale 
wcale mi to nie przeszkadzało. Zaangażowałam się w działalność gazetki szkolnej, byłam w tzw „trójce klaso-
wej”, tak jak w gimnazjum. 

Pierwszy rok minął tak naprawdę na poznawaniu ludzi - nauczycieli i rówieśników oraz budowaniu wśród 
nich opinii na swój temat. Wtedy też zobaczyłam jaki jest poziom w tej szkole – nie za wysoki i nie za niski,  
w sam raz dla mnie, ponieważ nigdy nie byłam bardzo dobra z przedmiotów, dlatego też akurat ta szkoła mi 
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odpowiadała najbardziej. Drugi rok był bardzo spokojny, ponieważ nic szczególnego się nie działo. Nauka 
znowu była na pierwszym miejscu, a relacje z innymi osobami stanęły w miejscu, ponieważ nie chciałam się 
angażować w jakiejś bliższe relacje. Trzecia klasa zaś była najtrudniejsza z racji wydarzeń, które miały miej-
sce: wybór przedmiotów, które trzeba było zdawać na maturze, aby dostać się na wymarzoną uczelnię, 
wybór tematu prezentacji do matury ustnej z języka polskiego, STUDNIÓWKA oraz w moim przypadku wal-
ka o jak najwyższe stopnie z przedmiotów, żeby mieć ładne świadectwo maturalne. Oczywiście w poprzed-
nich latach też się o nie starałam. Przez wszystkie trzy lata najbardziej stresującymi dniami były wywiadów-
ki, ponieważ wtedy dowiadywałam się o swoich ocenach tych najgorszych i o sytuacji jaka ogólnie panuje 
w klasie. Najfajniejsze, zresztą chyba dla wszystkich, były uroczystości zakończenia roku, które wiązały się  
z upragnionymi wakacjami. 

Czas, który spędziłam w liceum będę wspominać bardzo długo, oczywiście w pozytywnym znaczeniu, 
ponieważ wiele miłych rzeczy wydarzyło się w moim życiu w tym okresie. Po skończeniu nauki wciąż od-
wiedzam tę szkołę, póki co nie zamierzam zaprzestać, szczególnie nauczycieli, którzy mnie uczyli i mojego 
ulubionego wychowawcę – Pana Donalda Szokę (najlepszy nauczyciel w szkole).  

Joanna Onopiuk, absolwentka naszej szkoły 

Rozmowa z p. Henrykiem Kowalem – żołnierzem batalionu „Zośka” podczas  

powstania warszawskiego  

 

Anna Majcher: Jak zaczęła się Pana współpraca z naszą szkołą? 

P. Henryk Kowal : Po prostu przyszliśmy po raz pierwszy tutaj do szkoły jak nadano jej imię Batalionu 

„Zośka”. To była wtedy Szkoła Podstawowa i przyszliśmy tutaj na spotkanie, nie pamiętam w tej chwili jakie. 

Później urządzaliśmy Izbę Pamięci. Od tego czasu po prostu mamy nawiązany kontakt ze szkołą i mnie szkoła 

zaprasza zawsze na początek roku szkolnego, na ślubowanie klas pierwszych pod pomnikiem „Polegli Niepo-

konani”. Nawet tam zabieram głos czasami. No i w czasie roku szkolnego z dyrekcją mamy rozmaite sprawy.  

Ja, ponieważ jestem skarbnikiem „zośkowym” to z Panią Król załatwiam sprawy pieniężne. Jestem też zapra-

szany na uroczystości wigilijne, jak dziś.  

AM : Jak Pan ocenia tę współpracę? 

HK: Ja uważam, że szkoła stoi na bardzo dobrym stanowisku w stosunku do nas, bardzo dobrze przekazuje 

historię. Poza tym Wy macie artystyczny zakres, robicie występy, co prawda dla mnie wszystkie za głośne 

(śmiech), ale uważam, że to wszystko jest bardzo dobrze załatwione. Zawsze z przyjemnością przychodzimy  

do szkoły. 

AM: A jakieś szczególnie miłe wspomnienie, jakie ma Pan z naszym liceum? 

HK: Każde spotkanie jest dla mnie miłe. Wszyscy jesteście dla nas, macie otwarte serca. Chcecie z nami roz-

mawiać, słuchacie nas… no to czego możemy chcieć więcej? To co trzeba, to wszystko jest jak należy.  

AM: Uczestniczy Pan w obchodach Święta Szkoły, czyli jednocześnie w ślubowaniu klas pierwszych. Jak Pan 

ocenia atmosferę na tej uroczystości ?  
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HK: Mnie się wydaje, że to jest bardzo dobry sposób dlatego, że przyciąga się nowych uczniów do szkoły i oni 

widzą powagę tej całej sytuacji, wejścia do Waszej i naszej szkoły. Uważam, że to bardzo dobre. Ja przed 

wojną w Gimnazjum IV Miejskim w Warszawie też uczestniczyłem w tego typu historiach. Pamiętam jeszcze 

ze swoich przedwojennych czasów jak miałem 13 – 14 lat. Także wszystkie takie spotkania szkolne były zaw-

sze ciekawe i bardzo pouczające. Pamiętam też jak chodziliśmy co miesiąc do filharmonii i szkoły były tak 

ustawione, że dziewczynki miały białe bluzeczki i granatowe spódniczki, a chłopcy mieli granatowe mundurki  

i to pięknie wyglądało. I pamiętam taką historię też, że Pan dyrektor naszej szkoły zauważył kolegę, który 

przyszedł źle ubrany, miał jakąś koszulę w kratkę, zamiast białą (śmiech) i go wyrzucił. Następnego dnia chło-

pak na zbiórkę na sali przyszedł tak samo ubrany i pan dyrektor zaprosił go na podium i skrytykował go. Pa-

miętam to wszystko (śmiech). I tak samo u Was jest, że jak ktoś będzie na takim spotkaniu jak obchody Świę-

ta Szkoły, to spotkanie będzie pamiętał długo.  

AM: A uważa Pan, że nasze spotkania pod pomnikiem „Polegli Niepokonani” są wystarczająco dobre, czy 

jednak powinniśmy coś zmienić, wprowadzić ?  

HK: Ja uważam, że tak jak jest teraz jest bardzo dobrze. Po pierwsze jest krótko, bo to bywa przeważnie już 

zimno pod koniec września, czy na początku października. Nie musi się nic zmieniać. Zawsze coś powie Pani 

dyrektor, zawsze ktoś od nas. W ogóle ja jestem 

matematykiem, a nie mówcą. Z polskiego zawsze 

miałem trójkę na szynach, albo dwa z krzyżem 

walecznych (śmiech). Mieliśmy takiego wycho-

wawcę, który ciągle powtarzał : „Jak masz opisać 

stół, to nie pisz jakieś tam zdania złożone, tylko 

pisz stół jest kwadratowy czy prostokątny, ma 

cztery nogi i koniec. Nie opisuj, bo jak zaczniesz 

opisywać to będzie źle. ” (śmiech) 

AM: Jak Pan ocenia dzisiejszą młodzież, tą z na-

szej szkoły i grono pedagogiczne? 

HK: Wydaje mi się, że zbyt często są zmiany na-

uczycieli, np. historyków. Ciągle się coś zmienia. Druga sprawa : Wy już jesteście w innym pokoleniu. Jak ja 

patrzę w telewizję, to trzy czwarte rzeczy nie rozumiem, bo dla mnie to za bardzo nowoczesne. Dlaczego to 
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mówię… bo przed wojną nauczyciel był prawie wiecznie związany ze szkołą. Jak byłem w szkole podstawo-

wej to miałem tam trzech, czy czterech nauczycieli, ciągle tych samych. Jak poszedłem do gimnazjum to 

ciągle ci sami. Teraz cały czas się zmienia, to stawia warunki inne dla uczniów: jeden profesor wymaga te-

go, a drugi wymaga więcej zwrócenia uwagi na co innego, w związku z tym macie trudności z dograniem 

się między sobą, a szkołą. Wy macie zupełnie inne podejście do życia. Pytano mnie kiedyś na ulicy jak to 

było, że nie dowieźli broni, bo teraz można wziąć komórkę i zadzwonić, a kiedyś tak nie było. Mój wnu-

czek, który ma cztery lata i już dzwoni gdzie chce (śmiech). Trudno to porównywać, Wy macie inny start, 

jesteście bardziej rozwinięci.  

AM:  W 1942 znalazł się Pan w batalionie „Zośka”. Jak Pan się tam dostał ? 

HK: Przed wojną mieszkałem w Szpitalu Dzieciątka Jezus, rodzice byli tam pracownikami. Było nas paru 

chłopców mieszkających na terenie, w takim służbowym domu. Z tymi chłopcami grałem w piłkę nożną  

na trawniku, potem dyrektor zrobił nam specjalne boisko (śmiech). Ci chłopcy byli w różnym wieku i w róż-

nych organizacjach. Nie wiedzieliśmy kto w jakich, bo to tajne było wszystko. Ja chodziłem razem do szkoły  

ze Staśkiem Krawczykiem, który był jeszcze przed wojną harcerzem… i Kuba, syn dyrektora szpitala, który 

też już był w Szarych Szeregach, bo wtedy jeszcze nie było batalionu „Zośka”. Ponieważ Kuba awansował 

na wyższe stanowisko (został drużynowym) to mnie zaproponowano, żebym przyszedł do magazynu jako 

drugi chłopak do roboty. Idąc ze szkoły do domu, Stasiek mówi do mnie : „Ty od jutra ze mną pracujesz  

w Szarych Szeregach”. Poza tym uważałem, że jakby miało złapać mnie Gestapo czy jakiś inny niemiecki 

oddział na ulicy i wywieźć do Niemiec albo rozstrzelać to nie było za co. Pomyślałem, że jak będę należał 

do Szarych Szeregów, to chociaż będę wiedział za co (śmiech). Powyższy powód podałem jako przyczynę 

dodatkową, gdyż ze szkoły i harcerstwa mieliśmy wpojoną chęć brania udziału w oporze przeciwko Niem-

com, czego dowodem było wyjście z Warszawy na wschód Polski, bo tam było można dostać broń na roz-

kaz pułkownika Romana Umiastowskiego.  

AM: To już wszystko, dziękuję za rozmowę 
HK: Dziękuję  

Rozmowa z prof. dr hab. inż. Leszkiem Żukowskim - żołnierzem batalionu 

„Łukasiński” podczas powstania warszawskiego 

 

Anna Majcher : Podczas powstania warszawskiego był Pan strzelcem III plutonu, I kompanii w batalionie 

„Łukasiński”. Dlaczego więc współpraca z liceum im. Batalionu „Zośka” ? 

P. Leszek Żukowski : W czasie wojny byłem harcerzem, ale nie byłem szaro szeregowcem, bo w 1944 roku miałem 15 

lat i byłem 2 lata „Zawiszakiem” (od 1942 do 1944). Batalion „Zośka” obejmował harcerzy z Szarych Szeregów, więc  

ja po prostu nie mogłem być w Szarych Szeregach, ale w czasie powstania na Woli byłem łącznikiem, a w czasie ewa-

kuacji na Stare Miasto zdobyłem broń i na Starym Mieście byłem żołnierzem. Dlaczego współpracuję ze szkołą ? Sza-

ro szeregowcy w tej chwili są w wieku takim, że nie bardzo mają już siłę na współpracę z młodzieżą. Ja się  
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w dalszym ciągu czuję harcerzem i rozmawiam z młodzieżą tą, która uczy się w szkole im. Batalionu „Zośka” dlatego, że 

chcę przekazać taką wiedzę jaką mam, a jaka może być dla młodzieży interesująca. 

AM : A jak Pan ocenia tę współpracę z młodzieżą ? 

LŻ : Mnie się bardzo podoba, dlatego że po pierwsze widzę zainteresowanie ze strony młodzieży. Jeżeli chodzi  

o grono pedagogiczne to też jest bardzo aktywne i chce podtrzymywać współpracę. W ostatnim okresie miałem okazję 

przekonać się, że młodzież jest rzeczywiście bardzo życzliwa : niedawno zdarzyło mi się zachorować, miałem wysoką 

temperaturę  i młodzież z Waszej szkoły pomagała mi w małym zaopatrzeniu. 

AM: Jak zaczęła się ta współpraca? Kiedy, w jakich okolicznościach ? 

LŻ : Po upadku Starego Miasta, 2 września byłem aresztowany i zostałem wywieziony do obozu koncentracyjnego. Od 

7 września byłem już we Flӧssenburgu. O tych wspomnieniach przez lata właściwie nie opowiadałem nikomu, bo to są 

takie rzeczy, że wyglądają nieprawdopodobnie i nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że opowiadam bajki. Jeśli mnie pa-

mięć nie myli to w 2001 roku zaproszono mnie na wyjazd do Niemiec, do Flӧssenburga i na spotkanie z młodzieżą. Tam 

właśnie poznałem się z grupą uczniów z liceum Batalionu „Zośka” i zostałem zaproszony do Waszej szkoły. 

AM: Odwiedził Pan naszą szkołę, prowadził Pan spotkania z tą młodzieżą? 

LŻ : Tak, byłem na dwóch spotkaniach. Na pierwszym opowiadałem wyłącznie o obozie koncentracyjnym, natomiast 

na drugim o obozie oraz powstaniu. 

AM: W związku z tym ma Pan jakieś najmilsze wspomnienie związane z naszą szkołą, z młodzieżą ? Coś co może Pana 

zauroczyło. 

LŻ: W zeszłym roku byłem zaproszony na inaugurację roku szkolnego, gdzie młodzież składała przysięgę przed pomni-

kiem „Polegli Niepokonani”. Uważam, że tego rodzaju zachowanie się szkoły, która wychodzi z murów i idzie tam, 

gdzie są ofiary powstania, daje młodzieży dużo do myślenia i uważam to za bardzo wzruszające. Jest miło spotykać się 

z Wami, dlatego że kilkadziesiąt lat po wojnie, społeczeństwo nie bardzo chce wspominać te złe czasy. Jeżeli znajduję 

środowisko, które jest zainteresowane, chce się spotykać, rozmawiać o tym, uzyskiwać informacje  

z pierwszej ręki to jestem dla takiego grona z pełnym uznaniem, dlatego robię to z przyjemnością. 

AM: To tradycja szkoły, że co roku odbywa się ślubowanie klas pierwszych właśnie pod pomnikiem „Polegli Niepokona-

ni” . Również uważam, że to bardzo budujące doświadczenie… 

 Z tego co przeczytałam w życiorysie, to Pan nie urodził się w Warszawie. Na Wolę przeprowadził się Pan w czerwcu 

1942 roku mając 13 lat. Jak duża jest różnica pomiędzy dzisiejszą Wolą, a tą sprzed lat ? 

LŻ : Różni się bardzo. Mieszkałem na ulicy Leszno 81, to była druga posesja od skrzyżowania Leszna z Żelazną, a dwa 

przystanki dalej, tu gdzie jest Okopowa, był wielki bazar „Kercelak” od nazwy Placu Kercelego. Niesamowite zbiorowi-

sko ludzi, można było kupić wszystko. W tej chwili ulica Leszno zaczyna się przy ulicy Żelaznej i odbiega ukosem od 

Solidarności, jest przedłużona ulicą Górczewską. Mniej więcej w połowie tego odcinka, między Okopową, a Młynarską, 

idąc Lesznem do miasta po prawej stronie był szpital im. Karola i Marii. Tam jest teraz restauracja. Do tego szpitala 

nosiłem rannych w czasie pierwszego tygodnia powstania. Na rogu Grzybowskiej i Żelaznej był Browar Warszawski 

 i w jego piwnicach był szpital polowy, więc tam też nosiłem rannych. Jeżeli chodzi o domy, to Wola kończyła się przy 

kościele św. Wojciecha. Przez połowę Leszna (obecnej al. Solidarności) i przez połowę Żelaznej biegł mur getta. W tej 

chwili na ul. Żelaznej jest ratusz Warszawa Wola, zupełnie nowy budynek.  W tej chwili na chodniku jest taki zamarko-

wany ślad z napisem, że tu przebiegał mur getta. 

AM: Na początku mieszkał Pan w Bursie I przy ulicy Leszno 81. 

LŻ : Tak, drugi dom od Żelaznej. W tej chwili to jest straszna rudera. To był czteropiętrowy budynek z bocznymi oficy-

nami, w środku było podwórko i to jak wiem, od dozorcy tego domu, przed wojną była tam szkoła żydowska.  
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W 1941 roku działała tam instytucja, która była ramieniem rządu podziemnego „Rada Główna Opiekuńcza”  

i zorganizowała schronisko dla rodzin, które były wysiedlone z ziem przyłączonych do Rzeszy. 

AM: A ma Pan jakieś ulubione miejsce tutaj, na Woli? 

LŻ: Na Woli ? Hmm… 

 

AM: Tak, takie do którego lubi Pan wracać wspomnieniami czy może nadal je odwiedzać ? 

LŻ: Czy ja wiem. Nie mam ulubionego miejsca. Wyjaśnię dlaczego… Ja na Woli mieszkam po raz trzeci. Jak wróciłem  

z Niemiec to zacząłem studiować w 1947 roku i nie miałem mieszkania, ale udało mi się wynająć z kolegami pokój  

i kuchnię. Mieszkało nas tam sześciu. To była rudera, ul. Chmielna 57. Nie istnieje już ta ulica, bo w 1950 roku podjęto 

decyzję budowy Dworca Centralnego, to oczywiście była zmyła, bo w tym miejscu powstał Pałac Kultury i Nauki. Zosta-

liśmy wykwaterowani stamtąd, ale dostaliśmy mieszkanie na ulicy Żytniej 55. Potem musiałem wyjechać  

z Warszawy, bo miałem tak zwany nakaz pracy, a jak wróciłem, to zamieszkałem na Woli - gdzie teraz mieszkam.  

Więc gdziekolwiek jestem na Woli serce bije mi mocniej. A w Warszawie najbardziej podoba mi się Wisła. 

AM:  A wraca Pan do Kutna, do swojego miejsca urodzenia? 

LŻ: Tak, na grób ojca. 

AM: Uważa Pan, że Polska dba wystarczająco dobrze o kombatantów? 

LŻ: Pytanie jest trudne. Istnieje ustawa o kombatantach i osobach represjonowanych i to co państwo obiecuje w tej 

ustawie, to jest piękne. Natomiast realizacja tego odbiega nieco od rzeczywistości. Kombatanci nie oczekują nadzwy-

czajnego otaczania chwałą, czy opieką. Oczekujemy więcej życzliwości ze względu na wiek, bo my nie jesteśmy już ta-

cy, jacy byliśmy przed laty. 

AM: Myśli Pan, że gdyby teraz wybuchła wojna to dzisiejsza młodzież byłaby zdolna do tego co Wy ? 

LŻ: O młodzieży się różnie mówi, ona ma w tej chwili inne podejście do życia, ale ja miałem przez wiele lat z młodzieżą 

dużo do czynienia, dlatego że od 1979 roku pracowałem na uczelni i patrzyłem jak się młodzież zachowuje. Naprawdę 

nabrałem do nich szacunku. Muszę powiedzieć, że ja jestem z pełną sympatią dla młodzieży i z przekonaniem, że Ci, 

którzy czują się Polakami to w przypadku zagrożenia zachowaliby się tak, jak my zachowywaliśmy się w czasie wojny. 

AM: Miło to słyszeć. Jednak większość ludzi kręcąc przecząco głową mówi: „ta dzisiejsza młodzież…” 

LŻ: Tak, ale dzisiejsza młodzież myśli innymi kategoriami, zupełnie innymi. Ciągnie ich za postępem, to fakt, ale żeby 

nadążyć za nim trzeba mieć zaplecze finansowe, w związku z tym w tej chwili bardzo trudno namówić kogoś do tak 

zwanych „czynów społecznych”, natomiast za pieniądze tak. Ja to rozumiem, bo komputery, tablety nie chodzą  

na ulicy. Trzeba jeszcze to kupić, czyli jakieś pieniądze są potrzebne. 

 
AM: Dziękuję za rozmowę 
 

LŻ: Również dziękuję 
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Kadra dydaktyczna 

oraz pracownicy administracji i obsługi 

 

Dyrektorzy Szkoły 

Dyrektor mgr Małgorzata Wysieńska  1993 – 2006  

Dyrektor mgr Barbara Ćwik  2006 –  

Wicedyrektor mgr Krystyna Rowińska  1993 – 1997  

Wicedyrektor mgr Ewa Smak  1997 -   

 

Lista nauczycieli i innych pracowników, 

zatrudnionych od początku istnienia szkoły 

Nauczyciele: 

mgr Ewa Smak – wicedyrektor,  n-l geografii 

mgr Urszula Karolewska – bibliotekarz 

mgr Katarzyna Muchowska – n-l j. angielskiego 

mgr Janusz Orowiecki – n-l informatyki 

mgr Zbigniew Ostrowski – n-l wychowania fizycznego 

mgr Katarzyna Oziembłowska – n-l biologii 

mgr Wojciech Sobota – n-l  edukacji dla bezpieczeństwa, warsztaty filmowe, scenograficzne 

mgr Elżbieta Wołynka– n-l j. polskiego  

 

Pracownicy administracji i obsługi: 

Elżbieta Król – kierownik administracyjno – gospodarczy 

Henryk Boruc – starszy dozorca 

Krystyna Witkowska – starsza woźna 

Ewa Pociech – starsza woźna  

 

Lista nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

aktualnie zatrudnionych 

Nauczyciele : 

Ćwik Barbara – dyrektor szkoły, pedagog 

Smak Ewa – wicedyrektor, geografia  

Ambroziak Anna –  j. niemiecki  

Bartczak Tomasz – j. rosyjski 

Bronz Dominika –  j. francuski 

Bustillo Alvarado Tomny – religia 

Czarnecki Grzegorz – j. hiszpański 
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Dębiec Wioletta – matematyka 

Filipek Justyna – j. polski 

Gochna Krystyna – chemia 

Gryszczuk Piotr – j. polski 

Guzek Marianna – j. polski 

Kalisz Sylwia – warsztaty teatralne 

Karlińska Iwona – j. angielski 

Karolewska Urszula – bibliotekarz 

Kaszewska Monika – taniec, warsztaty teatralne 

Keller Anna – j. angielski 

Kępka Marzena – matematyka  

Korzeniowski Marcin – religia 

Kowalska Małgorzata – fizyka 

Kowalczyk Włodzimierz – j. polski, historia, wos, teatrologia, historia i społeczeństwo 

Kurkowska Zofia – matematyka 

Kur Piotr – przedsiębiorczość, etyka 

Łągiewka Agnieszka – j. angielski 

Masny Wojciech – matematyka 

Muchowska Katarzyna – j. angielski 

Niedźwiedzka Edyta – biologia, przyroda, chemia 

Niziurska – Sobczyk Agnieszka – wiedza o kulturze, warsztaty plastyczne 

Ochnio Joanna – wychowanie fizyczne 

Orowiecki Janusz – informatyka 

Ostrowski Zbigniew – wychowanie fizyczne 

Oziembłowska Katarzyna – biologia, przyroda 

Piątek Piotr – historia, wos, historia i społeczeństwo 

Radziukiewicz Ewa – j. angielski 

Romanek Anna – historia, historia i społeczeństwo 

Sankowska Marcelina – warsztaty muzyczne  

Sawicka Wiesława – geografia 

Serkowska Ewa – j. hiszpański 

Sikorska Jolanta – warsztaty teatralne  

Słocka Marzena – wychowanie fizyczne 

Sobczyk Robert – j. angielski 

Sobota Wojciech  – n-l  edukacji dla bezpieczeństwa, warsztaty filmowe, scenograficzne        

Szumacher Anna – pedagog 

Szoka Donald – historia, wos, historia i społeczeństwo 

Szymczak Anna – geografia 
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Osiągnięcia nauczycieli (konkursy, publikacje, wyniki ma-

turalne, napisane programy, recenzje, sukcesy uczniów 

przygotowywanych przez nauczyciela)  

 

Ćwik Barbara 

- organizacja i prowadzenie wolontariatu w ramach finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
od 1997r., opracowywanie innowacji pedagogicznych wdrożonych od 2007r., Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej – 2012r, Nagroda Kuratora Oświaty – 2012r., nagrody Burmistrza Dzielnicy Wola 
m. st. Warszawy - 2010r., 2008r. 

 

Gochna Krystyna 

- Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2011r. 

Trześniowska Agnieszka – j. angielski 

Tyburcy Jolanta – pedagog 

Wnorowska – Brudek Bożena – j. angielski 

Wołynka Elżbieta – j. polski 

Zajączkowska Katarzyna – łacina, historia i społeczeństwo 

Zatoń Marcin – przedsiębiorczość 

Zwolińska Anna – j. polski 

 

Pracownicy administracji i obsługi: 

Król Elżbieta – kierownik administracyjno – gospodarczy 

Boruc Henryk – starszy dozorca 

Gzowska Halina – starsza woźna 

Jędral Izabela - starsza woźna 

Kozioł Krzysztof – starszy dozorca  

Nienałtowska Beata – starsza woźna 

Pociech Ewa – starsza woźna  

Ptasińska Ewa – starsza woźna 

Siwek Wioletta – sekretarz szkoły 

Trafalska Halina – starsza woźna 

Witkowska Krystyna – starsza woźna 

Zawadzka Magdalena - specjalista 
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- współautorka i współorganizatorka Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Cztery ży-
wioły” edycje: Woda. Powietrze. Ziemia 2011-2013 

 

Karolewska Urszula 

- II i III miejsce uczniów w grze miejskiej „Warszawa prywatna Henryka Sienkiewicza” – 2010r. 

- I miejsce redakcji gazetki „Świat wg Zośki” w konkursie Wolskich Gazetek Szkolnych – 2011r., 
2010r.                                                                     

- Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2011r. 

 

Kaszewska Monika 

- II Nagroda SREBRNY IKAR oraz I nagroda za najlepszy spektakl „Taneczna Alicja” przyznana 
przez jury młodzieżowe - w Konkursie Teatralnym Młodych w Starej Prochowni 2012 r. 

- program własny do nauczania tańca w klasach 1-3 

 

Kowalska Małgorzata 

- III miejsce uczennicy w Warszawskim Konkursie Przyrodniczym – rok szkolny 2007/2008, 
- współautorka książki: Egzamin gimnazjalny. Testy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
wyd. Telbit, 2010r. 

 

Kur Piotr 

- I miejsce w Polsce (ponad 6000 zespołów) w II etapie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej w ra-
mach projektu UE   REKINY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zespołu ZOŚKA06 – (10/2011-03/2012 r.), 

- współautor dwóch podręczników dla gimnazjów z WOS-u (wydawnictwo WSiP i PWN) – (IX . 

2010r.) 

- pełnienie funkcji koordynatora mazowieckiego Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej  
(od VI 2010r.) 

 

Niedźwiedzka Edyta 

- „Repetytorium. Biologia – chemia dla gimnazjum” Wyd. Telbit 

- Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2012r. 

 

Ochnio Joanna 

- IV miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Wola w piłce ręcznej dziewcząt 2013r. 

 

Piątek Piotr 

- Skrypt „Powstanie styczniowe 1863-65 w świadomości Polaków” - Wojskowa Akademia  
Techniczna 

- Skrypt „Polityka  zagraniczna II Rzeczpospolitej” - Wojskowa Akademia Techniczna 
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- III nagroda i wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim – Powstanie warszawskie w świadomości    
Polaków, Warszawa 2009r. 

- Debaty Parlamentarne – 7 edycji 

 

Serkowska Ewa 

- Organizacja Międzynarodowych Spotkań Młodzieży w Flossenburgu, 

 

Słocka Marzena 

- I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Wola w siatkówce dziewcząt i IV miejsce w Mistrzostwach 
Warszawy w siatkówce  dziewcząt – 2003r. 

 

Smak Ewa 

- od 1997 r. wicedyrektor szkoły 

- Medal Edukacji Narodowej 1996r. 

- nagrody Kuratora 1986r. i 1991r., coroczne nagrody Dyrektora szkoły 

- współautorka programu autorskiego „Człowiek i środowisko” realizowanego w klasach przyrodni-
czych 

- współautorka innowacji pedagogicznej „Europeistyka” realizowanego w klasie europejskiej 

- autorka XIII-u edycji Szkolnego Konkursu Geograficznego od 2000r. 

- współautorka i współorganizatorka Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Cztery ży-
wioły” edycje: Woda. Powietrze. Ziemia 2011-2013 

- autorka książki „Geografia. Jak zdać maturę?”, wyd. Eremis 2004r. 

- recenzent merytoryczny publikacji: „Geografia. Paszport maturzysty”, wyd. Eremis 2007r., 
„Mapa, kompas, GPS” wyd. Eremis 2007r., „Geografia XXI wieku”, wyd. LektorKlett  2012r. 

- III miejsce uczennicy w Warszawskim Konkursie Przyrodniczym - rok szkolny 2007/2008 

- dobre i bardzo dobre wyniki maturzystów z geografii na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

 

Szoka Donald 

- „Współpraca Transgraniczna na podstawie działalności zespołu tańca dworskiego „Goller”, Zie-
lona Góra 2004r. 

- XIII miejsce w ogólnopolskim konkursie historycznym „Szkolna Liga Historyczna”- XI edycja, 
Edyta Bargieł, Marta Umiastowska, Piotr Głodek  

- VIII miejsce w ogólnopolskim konkursie historycznym „Szkolna Liga Historyczna”- XII edycja- 
Paulina Piasecka 

- II miejsce w ogólnopolskim konkursie z okazji 180-lecia Bankowości Centralnej- Edyta Bargieł, 
Marta Umiastowska, Piotr Głodek 

- autor innowacji pedagogicznej  „Wiedza o Społeczeństwie” – realizowanej od 2007r. w klasach 
społecznych 

- nagroda publiczności w konkursie filmowym „Warszawa bez barier” 2012r. - klasa 2c  
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- Debaty Parlamentarne – 7 edycji 

 

Szymczak Anna 

- współautorka publikacji „Egzamin gimnazjalny - biologia, chemia, geografia", wyd. Telbit 

- współautorka i współorganizatorka Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Cztery ży-
wioły”  

- autorka albumów fotograficznych: „Tybet. W kraju ginącej kultury", „Boliwia. Tybet Ameryki Połu-
dniowej", „Japonia. Od tropików Okinawy po zabytki Kioto", wyd. Terra 
 
- dobre i bardzo dobre wyniki maturzystów z geografii na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

 

Trześniowska  Agnieszka 

- współautorka artykułu w czasopiśmie „Języki obce w szkole”: Zadania rozgrzewki językowej na 
lekcjach języków obcych 
 

Tyburcy Jolanta 

- organizacja i prowadzenie wolontariatu w ramach finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
od 2009r. 

 

Wołynka Elżbieta 

- II i III miejsce zespołu uczniów w grze miejskiej „Warszawa prywatna Henryka Sienkiewicza” – 
2010r. 

 

Zajączkowska Katarzyna 

- I i II miejsce w Konkursie wiedzy o kulturze klasycznej organizowanym przez LXXIII Liceum Ogól-
nokształcące im. Zawiszaków proporca „Victoria” (2012, 2011, 2010) 

- organizacja i prowadzenie 3 edycji Warszawskiego Konkursu Retorycznego pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz (2012, 2011, 
2010) 

- przygotowanie i wystawienie spektaklu „Śmierć Cezara” na podstawie sztuki Szekspira w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie (2008r.) 

- współpraca z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach cyklu 
„Laboratorium Filologii Klasycznej” (2012/2013, 2011/2012, 2010/2009) 

- program własny do nauczania kultury antycznej oraz łaciny w klasach przyrodniczych  

 

Zwolińska Anna 

- organizacja i prowadzenie 3 edycji Międzyszkolnego Konkursu Literackiego 
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Wywiad z p. Ewą Smak - wicedyrektorem szkoły i nauczycielką geografii 

 

Sylwia: Jak długo pracuje Pani w „Zośce”? 

Pani Ewa Smak: W „Zośce” pracuje od samego początku, czyli 20 lat. Kiedyś była tu Szkoła Podstawowa  

Nr 208. W czerwcu1993r jako wychowawczyni oddałam klasę ósmą, którą do dziś bardzo miło wspominam. 

Wyjeżdżaliśmy na wiele wycieczek i wiele razem przeżyliśmy. Kiedy wyjeżdżałam na wakacje nad morze, 

wiedziałam że od września znów dostanę czwartą klasę. Podczas wakacji poinformowano mnie, że w szkole 

zajdą duże zmiany i po powrocie, jeszcze przed zakończeniem urlopu mam stawić się w pracy. Kiedy dowie-

działam się o decyzji utworzenia w naszej szkole liceum byłam bardzo zaskoczona, chociaż wcześniej poja-

wiały sie takie plany. Nikt jednak nie przypuszczał, że stanie się to tak szybko, a wszystkie sprawy formalne 

uda się załatwić w błyskawicznym tempie. I tak rok szkolny 1993/1994  rozpoczęłam jako wychowawczyni 

pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego.  

Ania: Od jak dawna pełni Pani funkcję zastępcy dyrektora szkoły i jakie obowiązki wiążą się z tym stanowi-

skiem? 

Pani Ewa Smak: Wicedyrektorem szkoły jestem od 1997 roku, czyli od 16 lat, początkowo w zespole szkół,  

a od 2000 roku w liceum.  Moje obowiązki kojarzą się uczniom przede wszystkim z wypisywaniem zastępstw 

za nieobecnych nauczycieli. Ostatnio przyszedł do mojego gabinetu uczeń w ważnej sprawie, spojrzał na 

biurko, gdzie leżały kartki z kolejnymi zastępstwami w czasie matur, kiedy trzeba było rozwiązywać łami-

główki typu zastępstwa za 19 nauczycieli pracujących w komisjach maturalnych i w miarę sensowny układ 

lekcji dla klas. Zdziwiony zapytał "To sama Pani to wszystko pisze?, odpowiedziałam "No tak, przecież samo 

się nie napisze." Trudna sztuka. Nawet programy komputerowe nie specjalnie ułatwiają to zdanie. Do innych 

moich czynności należy dbanie o sprawną organizację pracy szkoły, co wiąże się z wypełnianiem dość dużej 

ilości dokumentacji, również kontroluję dokumentację prowadzoną przez nauczycieli, wspomagam nauczy-

cieli w pracy dydaktycznej i wychowawczej, szczególnie młodych, którzy stawiają pierwsze kroki w zawodzie, 

dbam o dobrą atmosferę pracy. Służę pomocą uczniom w sprawach organizacyjnych, dydaktycznych i wy-

chowawczych.  

Sylwia: Co skłoniło Panią do nauczania geografii, czy był to wybór związany z pasją? 

Pani Ewa Smak: W moich planach nie było zostanie nauczycielką. Po szkole podstawowej poszłam do liceum 

ekonomicznego, więc miałam być księgową. Mieć pewny zawód, księgować na maszynach liczących, a póź-

niej komputerach. W kasie maturalnej zaczęłam zastanawiać się, czy chcę aby moje życie zawodowe to były 

tylko salda, zestawienia, konta, debet, kredyt ... itd, chociaż byłam z tego naprawdę dobra. Do tej pory prze-

chowuję prace klasowe z księgowości, z których dostawałam piątki z plusem ( wtedy jeszcze nie było szó-

stek). W dużej mierze za przyczyną nauczycielki geografii w liceum zmieniłam decyzję i wybrałam studia geo-

graficzne na Uniwersytecie Warszawskim ( myślałam też o j. niemieckim, matematyce i chemii, bo lubiłam te 

przedmioty). Kiedy studiowałam, nie myślałam że będę nauczycielką, raczej miałam mieć biuro turystyczne, 

organizować wycieczki i jeździć po świecie. Moje plany zmieniły się podczas praktyk pedagogicznych, które 

odbywałam w szkole podstawowej i liceum. Sama nie przypuszczałam, że mi się to spodoba, prowadząc 

pierwsze lekcje miałam dużą tremę, ale patrząc na swoich uczniów, którzy z autentycznym zainteresowa-
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niem mnie słuchali, dość szybko przekonałam się, że to jest to, to chcę robić. I nie przeszło mi do tej pory. 

Poza nauczaniem geografii, lubię wymyślać różne konkursy geograficzne i inne, przy okazji sama się uczę. 

Gdy jeszcze nie byłam wicedyrektorem szkoły, z klasami które uczyłam bardzo często wyjeżdżaliśmy na wy-

cieczki po Polsce i nie tylko, sami wspólnie planowaliśmy wyjazdy. 

Ania: Czy brakuje Pani funkcji wychowawcy? 

Pani Smak: Nieraz tak, czasem mi tego brakuje. Chociaż z niektórymi klasami, które uczę dobrze się rozumie-

my i dobrze się nam współpracuje. Ale niejednokrotnie mimo że nie jestem wychowawcą klasy są sytuacje , 

kiedy uczniowie przychodzą ze swoimi problemami obdarzają mnie zaufaniem i korzystają z mojego wspar-

cia. To trudna rola, ale dająca satysfakcję.   

Sylwia: Co sprawia Pani największą trudność, a co radość w pracy w szkole? 

Pani Smak: Dla mnie największą radością, jak i pewnie dla wszystkich nauczycieli, są sukcesy naszych 

uczniów. Bardzo się cieszę, gdy nasi utalentowani uczniowie wygrywają konkursy artystyczne, przedmioto-

we, gdy mają wysokie wyniki na maturze. Satysfakcję daje także zadowolenie pracowników szkoły z organi-

zacji pracy w naszym liceum, za które odpowiadam. Natomiast każda sytuacja, kiedy muszę postawić najniż-

szą ocenę jest dla mnie nieprzyjemna. choć może uczniowie sądzą inaczej. W pewien sposób to także moja 

porażka, że nie potrafiłam zainteresować uczniów, na tyle by mieli chociaż minimalną wiedzę z mojego 

przedmiotu i tym samym pozytywną ocenę. Oczywiście zawsze każdy uczeń ma szansę by to poprawić  

i w efekcie, choć nie za pierwszym razem osiągnąć sukces. 

Ania: Czy dzięki pracy w szkole z uczniami czuje się Pani szczęśliwa? 

Pani Smak: Tak , bo moim zdaniem dzięki pracy w szkole jestem znacznie młodsza od swoich rówieśników, 

przebywanie z młodymi ludźmi działa jak maseczka odmładzająca. Wbrew pozorom praca nie jest monoton-

na, każdy dzień przynosi coś nowego. Nikt się nie nudzi, często w wielu sytuacjach mówię w pokoju nauczy-

cielskim "Proszę Państwa sytuacja jest dynamiczna" czyli znów zmiana. Ale do tego koleżanki i koledzy zdą-

żyli się przyzwyczaić. Choć niestety mam, niewiele godzin nauczania z racji pełnionej funkcji to zawsze jest 

dla mnie ważna każda lekcja. Najbardziej jestem zadowolona, gdy uda mi się zainteresować, zaskoczyć, lub 

zainspirować  moich słuchaczy.  

 
Sylwia, Ania: Dziękujemy za rozmowę 

 
Pani Smak: Również dziękuję 

Osiągnięcia absolwentów 

1997 

Złota tarcza       - Aneta Nowicka 

       - Paweł Lickiewicz 
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1998 

Złota tarcza       - Bartosz Szczęsny 

1999 

Złota tarcza       - Małgorzata Kupiszewska 

2000 

Złota tarcza       - Wanda Serkowska 

2001 

Złota tarcza       - Monika Sklarzewska 

2002 

Złota tarcza       - Małgorzata Smolarczyk 

2003 

Złota tarcza       - Adam Stochwicz 

2004 

Uczeń roku       - Monika Goździk  

Maturzysta roku      - Monika Goździk  

        - Joanna Lewandowska  

2005 

Uczeń roku       - Piotr Tabakiernik  

2006  

Maturzysta roku      - Patryk Gronowski  

2007  

Uczeń roku       - Anna Małgorzata Popis  

Maturzysta roku     - Katarzyna Walczak  

2008  

Uczeń roku      - Gaja Kołodziej  

Maturzysta roku      - Katarzyna Domagalska  
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2009 

Uczeń roku       - Natalia Czajka  

Maturzysta roku      - Joanna Ostaszewska  

2010 

Uczeń roku      - Paulina Marzęcka 

Maturzysta roku      - Paulina Marzęcka 

2011 

Uczeń roku       - Katarzyna Kret  

       - Aleksander Barański  

Maturzysta roku      - Joanna Gąsiorowska  

2012 

Uczeń roku       - Natalia Gomólińska  

Maturzysta roku      - Izabela Kulis  

2013 

Uczeń roku      - Simone Lipińska 

Maturzysta roku     - Agnieszka Wlaźnik 

 

 

Osiągnięcia artystyczne i inne 

2002 

Drużyna    - I drużynowe miejsce w turnieju piłki nożnej na Woli   

2003  

Julia Turzyńska  - I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Ocalić od zapomnienia”  

Joanna Augustynowicz - I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Ocalić od zapomnienia” 

Ewelina Abramowicz - III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Ocalić od zapomnienia” 

2005 

Agnieszka Rutkowska, Monika Stążecka, Wojciech Ziółkowski 

- I miejsce na Festiwalu Teatralnych Form Młodzieżowych PUPA  
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2006 

Barbara Modrzejewska  – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim  

       - I nagroda w Konkursie Poezji Zbigniewa Herberta 

Sylwia Wojas   - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dramaturgów 

Dawid Konrad    - II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego 

Maciej Zaruski   - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym im. B. Halleya   

2007    

Joanna Stużewska   - I miejsce w Solo DISCO DANCE, Międzyzdroje 2007 

2008  

Gaja Kołodziej  - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim  

  „Vade –mecum” 

Mariola Moskwiak, Natalia Bother, Tomasz Lipiński   

- Brązowy dyplom na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Ogólnopolskiego 

Programu Śpiewająca Polska  

Mariola Moskwiak, Natalia Bother 

- II miejsce na festiwalu „Warszanta”, nagroda za piosenkę autorską 

2009 

Katarzyna Kowalczyk  - nagroda autorska na Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „MINIMAKS 

2009”  

Kajetan Szuwar  - wyróżnienie autorskie na Festiwalu Teatrów Młodzieżowych 

„MINIMAKS 2009”  

Roksana Maluchnik  - laureatka konkursu „Talent Woli” 

Agnieszka Mierzejewska  - III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Powstanie Warszawskie w 

świadomości potomnych” 

Joanna Kęcicka  - laureatka I edycji ogólnopolskiego konkursu na esej socjologiczny pt. 

„Moje miasto – moja przestrzeń”  

Urszula  Gołdowska - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Powstanie Warszawskie w 

świadomości potomnych” 

Gaja Kołodziej  - I miejsce w konkursie prozatorskim „Moje jedyne marzenie” 
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2010 

Tomasz Lipiński, Sebastian Lewiński  

- II miejsce na przeglądzie Filmów Młodych Twórców 

Szymon Budym   - III  miejsce na przeglądzie Filmów Młodych Twórców 

Amanda Jaworska  - II miejsce na przeglądzie Filmów Młodych Twórców 

Zespół redakcyjny gazetki „Świat według Zośki” 

    - I miejsce w konkursie Wolskich Gazetek Szkolnych 

2011 

Roksana Maluchnik  - I miejsce na II Wolskim Festiwalu Talentów dzieci i młodzieży  

„Warszawa i Wola magiczna” 

- I miejsce w konkursie piosenki X Warszawski Festiwal Dziecięcej i Mło-

dzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA 

Igor Kilanowski   - II miejsce w I Warszawskim Konkursie Retorycznym 

Zespół redakcyjny gazetki „Świat według Zośki” 

    - I miejsce w konkursie Wolskich Gazetek Szkolnych 

2012  

Anita Kościelniak  - III miejsce w wojewódzkim konkursie interdyscyplinarnym 

„Granice” (fotografia) 

Anna Piłat - laureatka ogólnopolskiego konkursu na reportaż fotograficzny 

Adrianna Piłat  - I miejsce na Festiwalu Poezji Śpiewanej i Recytacji Poetyckiej 

Joanna Piętkowska  - II miejsce na Festiwalu Poezji Śpiewanej i Recytacji Poetyckiej 

Mateusz Strzeżek, Karol Bakuła, Marcin Kirsz 

 - I miejsce w X edycji konkursu Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej w 

ramach projektu „Rekiny przedsiębiorczości”, Fundacji Edukacji Rynku 

Kapitałowego 

Zespół Warsztat Sztuki  - II nagroda na Warszawskim Festiwalu Teatralnym Młodych za spektakl 

„Taneczna Alicja” 

Zespół Zośka wśród fal - II miejsce w Konkursie Piosenki Morskiej i Żeglarskiej  

Anna Powierża, Karol Bakuła, Marcin Zadroga  
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- I miejsce w Konkursie Wiedzy o Kulturze Antycznej 

2013 

Kinga Biedrzycka - Nagroda w konkursie literackim „Down obok mnie 2012” Stowarzy-

szenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa 

 

Drużyna - II miejsce w zawodach o Mistrzostwo Woli w piłce siatkowej dziew-

cząt 

 

Stypendyści  

Rok szkolny 2003/04 

Ewelina Abramowicz  Burczak - stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

Rok szkolny 2003/04 

Agnieszka Jenerowicz 

Rok szkolny 2004/05 

Agnieszka Jenerowicz 

Rok szkolny 2005/06 

Anna Małgorzata Popis 

Rok szkolny 2006/07 

Anna Małgorzata Popis 

Rok szkolny 2007/08 

Paulina Lebiedzińska 

Rok szkolny 2008/09 

Paulina Marzęcka 

Rok szkolny 2009/10 

Paulina Marzęcka 



Str. 29 WRZESIEŃ  20013 

 

 

 

Miejsca LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. „Batalionu „Zośka”  

w rankingu  liceów warszawskich w latach 2003 - 2013 

Rok Miejsce 

2013 67 

2012 71 

2011 63 

2010 70 

2009 78 

2008 53 

2007 69 

2006 71 

2005 63 

2004 94 

2003 81 

Rok szkolny 2010/11 

Kinga Szymaniak 

Rok szkolny 2011/12 

Simone Lipińska 

Rok szkolny 2012/13 

Paulina Szulich 
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LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Angelika Cecelak kl. II C 

Marta  Marszycka kl. III C 

Patrycja Papaj kl. III C 

  

WSPÓŁPRACA 

Karolina George kl. III C 

Weronika Gawrońska kl. III C 

OPIEKA ZE STRONY  
GRONA PEDAGOGICZNEGO 

Urszula Karolewska  

Anna Zwolińska  

  

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ 

www.zoska.waw.pl/gazetka  

Na zakończenie naszego specjalnego numeru gazetki szkolnej, życzymy całej 

„zośkowej” społeczności duuużo  radości i wielu słonecznych chwil  

nawet w pochmurne dni !!! 

20 lat minęło… 

To już dwadzieścia lat? 

Tak , tak , to już  DWADZIEŚCIA 

LAT NASZEJ SZKOŁY !!! 


